
 
   

Siden opstarten i 2006 har LMA Vines idé været at finde ”godt gemte guldklumper”, der 
også er firmaets slogan. 
 
Med guldklumper menes vine fra fortrinsvis mindre spanske vinproducenter, hvor liv og 
sjæl lægges i arbejdet, og hvor hver vin har sin helt egen personlige og unikke historie at 
fortælle. Det giver vine, der smager som at få ”guld i mund”. 
 
LMA Vine har specialiseret sig i at finde ukendte – altså godt gemte - kvalitetsdruer og 
introducere dem til danskerne, der med tiden således er stødt på lettere eksotiske navne 
som blandt andre Albarín, Prieto Picudo, Graciano og mange andre. 
 
I forbindelse med Lading-Fajstrup Vinfestival vil vi medbringe et bredt udvalg af både 
økologiske og konventionelle vine. Vi ser frem til at møde dig og ikke mindst yde dig 
vores service. 
 

Vin Type Druer Festival 

pris  

v/2 stk. 

Festival 

pris 

v/6 stk. 

Specielle 

bemærkninger 

1+1=3 Hvidvin (øko.),  
ulagret 

Xarel.lo Kr.   79,-/stk. Kr.   69,-/stk. Feminine nuancer 
indpakket i sunde druer 

Peregrino, 
Albarín 

Hvidvin, 
ulagret 

Albarín Kr.   89,-/stk. Kr.   79,-/stk. Hyldeblomst og 
stikkelsbær 

Blanc 
D'Enguera 

Hvidvin (øko.),  
faglagret 

Verdil m.a. Kr. 109,-/stk. Kr.   98,-/stk. Eksotisk frugt og vanilje 

Incio, rosado Rosévin Prieto Picudo Kr.   65,-/stk. Kr.   59,-/stk. Jordbær og sensommer 

Canforrales, 
rød 

Rødvin (øko.),  
ulagret 

Syrah/Tempranillo Kr.   79,-/stk. Kr.   69,-/stk. Peber og jordbær i skøn 
forening 

Usoa de 
Bagordi 

Rødvin (øko), 
mellemlagret 

Graciano Kr. 109,-/stk. Kr.   89,-/stk. Intens frugt og lakrids i 
”ny stil Rioja” 

Naturalis 
Mer, crianza 

Rødvin (øko.),  
langtidslagret 

Garnacha/Cab. Sauvignon Kr. 129,-/stk. Kr. 109,-/stk. Kompleks frugt og 
super balance 

Piedra 
Luenga, PX 

Sherry (øko.), 
sød 

Pedro Ximénez Kr. 139,-/stk. Kr. 119,-/stk. Appelsinskal, honning, 
kokos… 

 

Ps. Hos os må du blande vinene præcist som du vil. Det er det samlede antal vine i din bestilling, der 
fastsætter den enkelte vins pris.      
      

Kontakt: LMA Vine v/Lars Madsen - Engskovbakken 135, 8541 Skødstrup 
Mobil: 40 41 93 72 - Email: LMA@LMA-Vine.dk 
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